
The research laboratory of Architectural Morphology and Theory of Architectural 
Design aims to: 

1) Support the undergraduate and postgraduate educational needs in the 
research directions and individual topics of the laboratory. 

2) The elaboration of research programs in the cognitive subjects of a) 
Documentation, analysis, interpretation, and management of cultural and 
natural heritage. (Archaeological and Architectural Heritage, historic 
buildings, historical settlements, Traditional Villages, Historical and Natural 
Landscapes, and b) in the fields of Theory, Philosophy, Methodology, and 
Practice of Architectural Design in building and urban scale. 

3) Establish scientific, research and educational partnerships with Greek and 
foreign higher education institutions and research centers. 

4) The collaboration with relevant government departments, local authorities 
and other scientific and social organizations within the framework of the 
objectives of the lab. 

5) The organization of seminars, conferences, lectures, publications and 
editions. 

The facilities of the Laboratory of Architectural Morphology and Theory of 
Architectural Design are utilized by the permanent and collaborating faculty 
members of the laboratory, members of EEP and EDIP, postdoctoral, doctoral, 
postgraduate, and undergraduate students, as well as researchers from 
collaborating universities in Greece and abroad. 

The faculty members of the Laboratory, as well as many young researchers, 
participate in teaching, at the undergraduate and postgraduate programs of the 
School of Architecture NTUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Θεωρίας του Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασμού έχει ως στόχους: 

 

1) Την υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών αναγκών 

του   ΕΜΠ στις ερευνητικές κατευθύνσεις και τις επιμέρους θεματικές του 

εργαστηρίου. 

2) Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενα Α) Της 

Τεκμηρίωσης, ανάλυσης, ερμηνείας και διαχείρισης της πολιτισμικής και 

φυσικής κληρονομιάς. (Αρχαιολογική και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, 

ιστορικά κτίρια, Ιστορικά Σύνολα, Παραδοσιακοί Οικισμοί, Ιστορικά  και 

Φυσικά Τοπία, καθώς και  Β) στα γνωστικά αντικείμενα της Θεωρίας, 

Φιλοσοφίας, Μεθοδολογίας και Πρακτικής του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 

σε κτιριακή και αστική κλίμακα. 

3) Την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με ελληνικά και 

ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα ερευνών. 

4)  Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στα 

πλαίσια των στόχων των επιστημονικών του αντικειμένων. 

5) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την πραγματοποίηση 

δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 

Η χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και 

Θεωρίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού γίνεται από τα μόνιμα και συνεργαζόμενα 

μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου, μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, 

μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς σπουδαστές και σπουδάστριες της σχολής, καθώς 

και από ερευνητές συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και 

του Εξωτερικού. 

Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου συμμετέχουν στη διδασκαλία, στο προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών συμμετέχουν και πολλές/πολλοί από τους νέους ερευνητές. 

 

 

 
 
 

 


